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  Het is de vierde zondag van Pasen, zondag Jubilate, ‘jubelt’, naar Psalm 66: 1, 2.  
 
Online kerkdienst 
Vanmorgen uit de Jozefkerk een online-kerkdienst. De dienst is te bekijken en te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl en via You Tube. Dat laatste verdient de voorkeur. 
     
Voorganger :    ds. Ron Koopmans   
Organist :    Johan Gerkes Zang : Eline Korf 
Ouderling :     Hans van Selst 
Koster :     Ramon Troost 
AVO-team :     Cor Kremer (presentatie) en Martin Vrieling (video) 
 
Lezingen: Exodus 17: 8-16 en Johannes 10: 1-11a 
 
Liederen: Wilt heden nu treden (LB’73Gez. 414); Klein Gloria (NLB 195); Breek aarde uit in jubelzangen (Psalm 66: 1 
en 3); Goedemorgen, welkom allemaal (NLB 288); Komt nu met zang van zoete tonen (LB’73 Gez. 415); Mijn God, 
mijn herder, zorgt voor mij (NLB 23c); Het leven is: een krijgsbanier (LB’73 Gez. 469); Wilhelmus (NLB 708: 1, 6 en 
14). 
 
De bloemen gaan vanmorgen met een groet van de wijkgemeente naar de heer Meijeringh. 
       
Collecte: 1. diaconie; 2. pastoraat en eredienst; 3. onderhoud gebouwen 
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op bankrekening 
NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van het 
collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 
 
Volgende week zondag 10 mei 
hoopt ds. Ron Koopmans weer voor te gaan. De lezingen zijn Exodus 19 en Johannes 14: 1-14. Organist is Johan 
Gerkes. De dienst begint, ondanks de meimaand, om 10.00 uur. 
 
Pastoraal 
In het bezoekwerk moeten wij momenteel terughoudend zijn. Ouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen, 
contactpersonen staan paraat wanneer er concreet hulp nodig is. De predikant belt meestal van tevoren op of hij 
op bezoek kan komen; u kunt hem gerust bellen wanneer u bezoek wenst. We beperken ons wel meest tot 
crisissituaties of uitvaarten. Wij leven hoe dan ook met elkaar mee, en roepen elkaar op om naar elkaar om te zien, 
al is het maar door een telefoontje of via een kaartje. Wij wensen al onze zieken kracht toe, en nabijheid van God 
en mensen. 
 
Dagmeditaties 
Een door mij geschreven dagmeditatie bij het bijbelgedeelte van de dag is te vinden op de website van de 
Jozefkerk. Ik hoop dat ze voor ons tot steun kunnen zijn. 
Ds. Ron Koopmans. 
 
 



 

Diaconie 
Voor de gemeente, door de gemeente. De gezamenlijke diaconieën hebben het plan opgevat om rond eind mei 
een kaart te bezorgen voor onze mensen die aan huis gebonden zijn, om welke reden dan ook. Onze oproep is aan 
u allen om zelf een of meerdere kaarten te maken of te kopen en u mag daar gerust iets extra’s of iets 
bemoedigends op schrijven. Uw naam mag erbij, maar hoeft niet. Hartelijke groeten kan altijd. Of een gedicht. Een 
tekening. Leef u uit. Het belangrijkste is dat er aan deze mensen wordt gedacht. 
De kaarten kunt u tot 18 mei in de brievenbussen van de kerken De Bron, De Opstandingskerk, De Adventskerk en 
De Jozefkerk en voor Kloosterveen bij diaken Jan Bouwman, Aletta Jacobsweg 52 stoppen. 
Daarna worden ze bij de mensen thuis bezorgd. We wachten op veel respons. 
De gezamenlijke diaconieën. 
 
75 jaar herdenken. 
Met elkaar stil staan, met elkaar verbonden voelen. 
Dat mag niet zomaar door onze vingers glippen; we willen hier aandacht aan geven. 
 
We willen blijven stilstaan bij hen die vielen die het leven toen en nu gaven voor onze vrede. 
Daarom werken wij graag mee aan de oproep die rondgaat onder blaasmuzikanten om komende maandag 4 mei 
om 20.00 uur het Taptoe signaal "Last Post" te laten klinken. 
We laten het signaal klinken vanaf onze toren en zenden dit live uit. 
 
We luiden de klok van 19:45 tot 19:58 en onze organist Johan Gerkes zal dan het van Dam orgel bespelen met 
muziek die ons zal ontroeren die ons doet stilstaan bij dit kostbare moment. 
 
We willen niet alleen luisteren naar muziek; we willen ook toegesproken worden of aangesproken als  Assenaar en 
we hebben daarvoor onze wijkpredikant Ron Koopmans en onze stadspredikant Bert Altena bereid gevonden om 
bij dit bijzonder kostbare moment stil te staan. 
 
Herdenkt u met ons mee? 
Live via ons YouTube kanaal of via kerkomroep. 
 

 
 



 

Het PKA wijkvoorzittersoverleg (VZO) meldt zich. 
 
Woensdag 22 april j.l. heeft ons gremium weer online overlegd. O.a. over de evaluatie van de online kerkdiensten 
die ons via het overleg predikanten en organisten bereikte. Er is alom waardering voor de grote inzet van de 
predikanten, organisten, muzikanten en technische teams. Een compliment in de richting van alle betrokkenen! 
Met ongeveer 10 personen lukt het om een viering online vorm te geven. De Jozefkerk houdt het aantal lager, 
maar kan leven met de insteek van Drieklank en Vredenoord. We blijven daarmee ruim onder de norm van 30 
personen en we vinden dat we hiermee verantwoord omgaan met de coronarichtlijnen van de overheid. We 
vragen de professionals of zij ook de gegevens van het kijk- en luisteronderzoek evalueren, de reacties van de 
gemeenteleden etc. Die kunnen input geven voor de aanpak van de vervolgvieringen. Het VZO adviseert een 
cursus social media voor predikanten en kerkelijk werkers. 
 
Over de vespers en meditaties die door de week verzorgd worden door de predikanten en kerkelijk werkers is 
onderling afgestemd. 
De Mobiele Kapel is vlak voor Pasen bij de ingang van de Opstandingskerk geplaatst. Op een steenworp afstand 
van het winkelcentrum Marsdijk. Juist nu we social distance in acht nemen is presentie van de PKA actueel. 
De mobiliteit van de kapel laat nog wat te wensen over. Daniel Kehanpour spreekt binnenkort de ontwerper en 
maker van de kapel. Over oplossingen om de kapel mobieler te maken zodat ook andere wijkgemeenten de kapel 
kunnen inzetten (inzet diaconie, betrekken kindernevendienst, info naar predikanten etc). 
De Mobiele Kapel heeft trouwens de liveblog van de PKN gehaald! 
 
Een kernvraag die ons allen bezighoudt is natuurlijk deze: Wat gaat het nieuwe normaal betekenen voor de 
PKA? Tijdens de vergadering bleek dat de wijkgemeenten onderling zich hierover al aan het beraden zijn. 
Dit punt wordt geagendeerd voor onze volgende vergadering op 6 mei a.s. 
 
Er is nog een aantal creatieve ideeën in ontwikkeling, daarover hopen wij u later in de tijd concreter te kunnen 
berichten. Mocht u zelf nog voorstellen, vragen of suggesties hebben: wij horen het graag (preses@pkn-assen.nl) 
 
Jenneke Netjes (Vredenoord), Thijs Zwiers (Jozefkerk), Diedrik Pepping (Drieklank), Bert ten Klooster 
(Sionsgemeente) en Thilla Franken (AK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


